
La regidoria de cultura de l’Ajuntament 

de Gelida ha organitzat diverses 

exposicions a La Sala d’Exposicions del 

Centre Cultural. 

Del 20 de febrer al 28 de març es va 

poder veure una instal·lació al·legòrica 

a les mines antipersones realitzades 

per la ceramista gelidenca Mercè Rius i 

Font, per celebrar el mes de la Pau.

Del 22 d’abril al 16 de maig hi havia 

exposada “Nostàlgia...”. Un recull 

d’escultures i quadres realitzats amb 

joguines i plàstics reciclats del 

col·lectiu 1dos3picaparet.

Durant el mes de juliol s’ha pogut 

veure  l’exposició de pintures a l’oli de 

l’artista Albert Navarro. 
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“Tallers per a la festa” és un programa 

per incentivar les festes ja siguin popu-

lars o tradicionals, que està format per 

un conjunt de tallers i accions partici-

patives on el resultat serà la creació, la 

recuperació, o l'actualització d'una 

festa. Aquest programa el promou el 

Centre de Promoció de la Cultura 

Popular i Tradicional Catalana de la 

Generalitat de Catalunya i està gestio-

nat per FUSIC.

A Gelida, després d'un procés partici-

patiu on es va consultar a les entitats 

relacionades amb la cultura popular i 

tradicional, es va decidir oferir uns 

tallers de disseny i confecció de 

vestuari tradicional i un taller de mala-

bars. En aquests tallers hi participen 

membres del Grup Artístic Gelada, 

l’Esbart Rocasagna i la Colla de Diables 

de Gelida. Els tallers eren gratuïts i els 

resultats d'aquests tallers es podran 

veure durant la cercavila de la Festa 

Major.

Tallers per a la festa per incen-
tivar les festes populars 

GELIDA

979 gelidencs voten 
en la consulta sobre 
la Independència

L’Associació Gelida Decidex va organit-

zar el 28 de febrer la consulta sobre la 

Independència a Gelida. 

Un percentatge de participació del 

17,3% és el resultat que va deixar la 

consulta sobre la independència 

celebrada a Gelida. 5663 eren el total 

de persones majors de 16 anys que 

podien exercir el seu dret a vot en la 

consulta a Gelida.

Els 979 vots recollits es van traduir en 

els següents resultats. Un total de 885 

gelidencs es van decantar pel SÍ. 

Representaven el 90% del total de 

participació registrada. 

Pel NO es van obtenir 38 vots, que 

representaven un 3,88% dels sufragis. 

Va haver-hi 52 vots en blanc, que 

suposaven el 5,31% del cens. I 

finalment els vots nuls van ser 4, 

quedant-se amb el 0,41% percentual.

Obra de Mercè Rius Obra d’Albert Navarro

http://www.ajgelida.org/upload/actualidad/El%20Balco%20agost.pdf

